
Na Woli głosowało 17 405 osób,
co plasuje dzielnicę na czwartym
miejscu w procentowym rankingu
ogólnomiejskim. Nie jest zatem tak
źle, jak na sąsiednim Bemowie,
które znalazło się na szarym końcu.
Mieszkańcy dawnej robotniczej,
a dziś biurowej dzielnicy zdecydo-
wanie stawiają na przyrodę i ochro-
nę środowiska. Dość powiedzieć,
że chcą sadzenia łąk, budowy ście-
żek rowerowych, ustawiania ławek
i siłowni plenerowych czy tworze-
nia nowych skwerów. W dzielnicy
zdominowanej przez bloki, parkin-
gi i biurowce najwyraźniej rodzi się
nowy trend – ukłon ku świeżemu
powietrzu, trawnikom i skwerkom.

Oto wyniki głosowania:

Wola – lista ogólna
Więcej tlenu! Nasadzenia

drzew i krzewów na Wo-
li, 152 000 zł, głosowało 3311 osób

Łączymy wolskie parki: Szy-
mańskiego i Sowińskiego,
100 000 zł, głosowało 2835 osób

Ścieżka rowerowa i chod-
nik 350 m od Rondo Daszyńskie-
go do Kolejowej, 365 000 zł, gło-
sowało 2710 osób

Łąka kwietna dla Woli – Eko
Miasto, 4200 zł, głosowało 2458
osób

Zapobieganie bezdomności
zwierząt w mieście, 10 000 zł, gło-
sowało 2065 osób

Budowa ścieżki do jazdy na rol-
kach w Parku ks. Janusza,
160 000 zł, głosowały 1982 osoby,

Budki dla ptaków – Eko Mia-
sto, 26 042 zł, głosowało 1800 osób

Wola bez nienawiści. Usuwamy
mowę nienawiści z wolskich mu-
rów, 41 700 zł, głosowało 1615
osób

Komputery dla Biblioteki,
260 000 zł, głosowało 1408 osób

Rewitalizacja przestrzeni
Skwer Sybiraków, 274 410 zł, gło-
sowały 1282 osoby

TAI CHI gimnastyka na świe-
żym powietrzu, 20 000 zł, głoso-
wały 1254 osoby

Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne
ze sztuki wystąpień publicznych
dla dzieci ze szkół podstawowych
na Woli, 40 320 zł, głosowały 1063
osoby

Organizacja laboratorium języ-
kowego w Zespole Szkół nr 32
im. K. K. Baczyńskiego, ul. Oża-
rowska 71, 26 415 zł, głosowa-
ło 1001 osób

Dialog bez słów – jak zrozu-
mieć małe dziecko, 13 750 zł, gło-
sowało 728 osób

Czyste i Mirów
Modernizacja wielofunkcyjne-

go boiska szkolnego w gimnazjum
nr 46 przy ul. Kasprzaka 1/3,
450 000 zł, głosowało 2348 osób

Poprawa warunków dla ruchu
pieszego i rowerowego na Wo-
li, 193 522 zł, głosowało 569 osób

Łąka kwietna dla Mirowa
– Eko Miasto 4200 zł, głosowa-
ło 428 osób

Kącik edukacyjno-wypoczynko-
wy w Bibliotece, 8100 zł, głosowa-
ło 366 osób

Nauka przez ruch, 20 635 zł,
głosowało 304 osoby

Mali sportowcy na Zielonym
Wzgórzu, 50 000 zł, głosowa-
ło 276 osób

Koło
Ławeczki do odpoczynku,

3000 zł, głosowało 588 osób

Bliżej zdrowia – siłownia plene-
rowa przy Ożarowskiej, 30 600 zł,
głosowało 585 osób

„Naukowa zabawa” czyli sala
do terapii Integracji Sensorycz-
nej, 24 100 zł, głosowało 540 osób

Z technologią w przyszłość
– pracownia komputerowa,
75 051 zł, głosowało 534 osoby

Budowa placu zabaw, 92 991 zł,
głosowało 523 osoby

Małe ławki do odpoczynku
wzdłuż ul. Deotymy, 9600 zł, gło-
sowało 290 osób

„Zabawa bez granic” – integra-
cyjny plac zabaw w Przedszkolu
nr 209 „Zaczarowane Ziaren-
ko”, 150 000 zł, głosowało 285 osób

Łąka kwietna dla Koła – Eko
Miasto 4200 zł, głosowało 264 osoby

Motyle łąki na Woli, 7800, za-
głosowały 252 osoby

Róże przed przychodnią Obo-
zowa 63/65 jak za dawnych lat,
16 000 zł, głosowało 251 osób

Nagłośnienie sali gimnastycznej
w Szkole Podstawowej nr 225
w Warszawie, 15 500 zł, głosowa-
ło 249 osób

Młynów
Łąka kwietna dla Młynowa

– Eko Miasto, 4200 zł, głosowa-
ło 778 osób

Uporządkowanie terenu
przy ul. Płockiej 63, 5800 zł, gło-
sowało 620 osób

Różany skwer pysznych pącz-
ków, 173 800 zł, głosowało 595
osób

Morska przygoda – plac zabaw
i siłownia fitness – ul.Żytnia/Mły-
narska/Leszno, 383 026 zł, głoso-
wało 555 osób

Siłownia plenerowa, 46 000 zł,
głosowało 507 osób

Młodzieżowa biblio-cafe,
21 610 zł, głosowało 504 osoby

Wola woła: powietrza!
� Wola wywalczyła w budżecie partycypacyjnym aż półtora miliona złotych. W sumie na wszystkie projekty we wszystkich wolskich osiedlach
uda się wydać prawie całą tę sumę. Priorytetem jest nasadzenie drzew i krzewów za ponad 150 tys. złotych. Opowiedziało się za nim aż 3311
osób! Pozostałe projekty to budowy ścieżek rowerowych i sianie łąk, a także ustawianie siłowni plenerowych i ławek. Wola obywatelem stoi!
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Dyżury redakcyjne:

poniedziałek–piątek 1100–1800

tel. 519 610 435
redakcja@gazetaecho.pl

REKLAMAw „Echu” - tel. 502-280-720
reklama@gazetaecho.pl

Organizujemy spotkania rodzinne,
jubileusze, komunie, urodziny, chrzciny,
przyjęcia weselne, oraz eventy firmowe,
kolacje biznesowe, konferencje, kolacje z
degustacją win oraz warsztaty kulinarne z

Szefem Kuchni, dostarczamy cateringi
(spotkania firmowe, lunche), dysponujemy
dużym, bezpłatnym parkingiem, posiadamy
TV (do projekcji zdjęć i filmów), mikrofon,
private room oraz salę konferencyjną dla
100 osób, ooffeerrttęę  ddoossttoossuujjeemmyy  ddoo  oocczzeekkiiwwaańń
ii  bbuuddżżeettuu  GGoośśccii..

SSeerrddeecczznniiee  zzaapprraasszzaammyy  !!

Warszawa ul. Młynarska 42
Vipol Plaza

tel. 516-704-640 
lub 516-704-560

kacprzakizabella@gmail.com
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Wy po sa że nie Bi blio te ki dla
Dzie ci i Mło dzie ży nr 13, ul. Sta szi -
ca 5a, 30 100 zł, gło so wa ło 459 osób

„Ko twi ce pa mię ci” – mło dzież
ra tu je za byt ki, 21 500 zł, gło so wa -
ło 410 osób

Przy ja zne przed szko le – pod -
jazd dla wóz ków in wa lidz kich przy
przed szko lu nr 172 ul. Żyt nia 71,
23 450 zł, gło so wa ło 406 osób

No wo lip ki, Mu ra nów, Po wąz ki
Zie lo na Dziel na, 80 302 zł, gło -

so wa ło 962 oso by
Ozna ko wa nie wjaz dów na osie -

dle przy bu dyn kach Ni ska 25, 27,
29 i 31 oraz Mi ła 22 i 24, 5100 zł,
gło so wa ło 812 osób

Wi dzę ciem ność – oświe tle nie
na Mu ra no wie, 135 000 zł, gło so -
wa ło 765 osób

Zmia na or ga ni za cji ru chu
na zjaz dach z jezd ni uli cy Anie le -
wi cza do za tok przy nie ru cho mo -
ści Anie le wi cza 33, 82 000 zł, gło -
so wa ły 724 oso by

Łą ka kwiet na dla Po wą zek
– Eko Mia sto, 4200 zł, gło so wa -
ło 313 osób

Po więk sze nie ist nie ją cej za to ki
par kin go wej, 10 000 zł, gło so wa -
ło 251 osób

Pa sy ro we ro we na ul. Ta tar skiej
i ul. Ostro ro ga, 138 000 zł, gło so -
wa ło 191 osób

Odo la ny, Ulry chów
Łą ka kwiet na dla Odo lan

– Eko Mia sto, 4200 zł, gło so wa -
ło 916 osób,

Re no wa cja si łow ni w par ku Szy -
mań skie go + otwar te i bez płat ne tre -
nin gi 29 800 zł, gło so wa ło 908 osób

Ży wo płot na ul. So wiń skie -
go, 11 000 zł, gło so wa ło 890 osób

In te gra cyj ny plac za baw dla
dzie ci w par ku Po wstań ców War -
sza wy, 312 950 zł, gło so wa ło 797
osób

La bo ra to rium ję zy ko we przy
Re du to wej 37 – SP nr 238,
35 000 zł, gło so wa ło 795 osób,

La tar nie par ko we wzdłuż
ul. So wiń skie go na od cin ku
ul. Pu sto la – park Po wstań ców
War sza wy, 216 000 zł, gło so wa -
ło 778 osób

Po dru giej stro nie ksią żki SP
nr 238, 17 000 zł, gło so wa ło 701
osób.

PB

Masz po li sę od nie bez piecz -
nych wy pad ków lub na ży cie,
a ubez pie czy ciel ro bi wszyst ko, by
wy pła ta od szko do wa nia by ła jak
naj ni ższa? Fun da cja Lex Spe cia lis
ofe ru je bez płat ną po moc oso bom
po szko do wa nym w wy pad kach
dro go wych, po wsta łych przy wy -
ko ny wa niu pra cy, w spra wach
zwią za nych z błę da mi me dycz ny -
mi oraz upad ka mi na dro dze.
Z jej po mo cą kwo ta od szko do wa -
nia mo że wzro snąć kil ka krot nie!

Za wie ra nie umów ubez pie cze -
nia jest co raz bar dziej po wszech -
ne wśród Po la ków. Za kup po li sy
w wie lu przy pad kach jest obo -
wiąz ko wy. Do ty czy to głów nie
ubez pie cze nia OC po sia da cza
po jaz du me cha nicz ne go. Ist nie je
rów nież gru pa ubez pie czeń do -
bro wol nych – naj po pu lar niej sze
są ubez pie cze nia na ży cie. Fakt
fak tem, że naj chęt niej ubez pie -
czy cie le wi dzie li by swo ich klien -
tów je dy nie ja ko płat ni ków skła -
dek. Pro blem za czy na się, gdy
ubez pie czo ne mu lub po szko do -
wa ne mu w wy pad ku na le ży za pła -
cić od szko do wa nie. Ubez pie czy -
cie le zna ją ró żne sztucz ki, by nie
wy pła cić ani gro sza…

Wy pa ca ją czte ry ra zy za ma ło
Dla te go Fun da cja Lex Spe cia -

lis chce po ma gać oso bom, któ -
rym ubez pie czy cie le za ni ża ją wy -
so ko ści kwot od szko do wań. Ze
sta ty styk są do wych, jak i ana liz
spraw są do wych pro wa dzo nych
przez praw ni ków współ pra cu ją -
cych z fun da cją wy ni ka, że kwo ty
od szko do wań wy pła ca nych do -
bro wol nie przez ubez pie czy cie li
są na wet czte ro krot nie ni ższe, niż
uzy ski wa ne wy ro kiem są do wym.
Ozna cza to, że za je den pro cent
uszczerb ku ubez pie czy ciel za pła ci
je dy nie ty siąc zł, a sąd za to sa mo
za or dy no wał czte ry ty sią ce!

Ja ki uszczer bek na zdro wiu?
Fun da cja po ma ga ta kże ofia -

rom od mo wy wy pła ty od szko do -
wa nia w przy pad ku nie wiel kich
szkód (scho rze nia nie są trak to -
wa ne ja ko trwa łe uszczerb ki
na zdro wiu; naj czę ściej do ty czy
to drob nych zła mań, zwich nięć,
ura zów tka nek mięk kich).

Przy czy na mi za ni ża nia przez
le ka rzy ubez pie czy cie li pro cen to -
we go uszczerb ku na zdro wiu jest
brak bez po śred nie go ba da nia po -
szko do wa ne go oraz błęd na ana li -

za do ku men ta cji me dycz nej. Ró -
żni ce są ko lo sal ne: w jed nej ze
spraw uszczer bek na zdro wiu te -
go sa me go ubez pie czo ne go je den
le karz okre ślił na 4%, a le karz in -
ne go ubez pie czy cie la na… 12%.

Nie pod pi suj cie ugo dy!
W jed nej ze spraw ubez pie czy -

ciel wy pła cił kwo tę ty siąc zł oraz
za pro po no wał ugo dę przy do pła cie
mar nych 500 zł. W wy ni ku dzia łań
fun da cji do pła cił kwo tę pię ciu ty -
się cy zł a spra wa nie jest za koń czo -
na. Po skie ro wa niu jej do są du po -
szko do wa ny mo że li czyć na kwo tę
dwu dzie stu ty się cy zł do pła ty. Pod -
pi su jąc ugo dę bez po mo cy praw nej
po szko do wa ny tra ci mo żli wość do -
ma ga nia się dal szych wy płat.

W przy pad ku od mo wy wy pła ty
za dość uczy nie nia za śmierć krew -
ne go z wy pad ku dro go we go przed
2008 ro kiem, po mi mo że Sąd Naj -
wy ższy na ka zał w wie lu orze cze -
niach wy pła tę pie nię dzy na rzecz
człon ków ro dzin ofiar wy pad ków,
ubez pie czy cie le od ma wia ją wy pła -
ty. Po wo łu ją się na brak pod sta wy
praw nej żą da nia.

Je że li spo tkał Cię po dob ny
pro blem lub od nio słeś ob ra że nia
i nie za wia do mi łeś ubez pie czy -
cie la – zgłoś się do nas. Na si
praw ni cy i kon sul tan ci udzie lą Ci
po trzeb nej bez płat nej po ra dy lub
bez płat nie spo rzą dzą pi smo
do ubez pie czy cie la.
„Fundacja Lex Specialis”
ul. Hoża 37/6,00–681 Warszawa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151
office@fundlex.pl
www.fundlex.pl

Porady prawne
Ubezpieczyciel cię naciągnął? Zgłoś się do nas

reklama w „Echu” tel. 502-280-7202
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Wola woła: powietrza!

W par ku Szy mań skie go znów bo -
wiem od by wa ją się „Po tań ców ki
na Wo li” – star tu ją o godz. 17.00–29
sierp nia oraz 5 i 12 wrze śnia. Wstęp

tra dy cyj nie wol ny, im pre zom to wa -
rzy szyć bę dzie grill i ka wiar nia ple -
ne ro wa. Mu zy ka grać bę dzie
do 21.00. (red)

Potańcówki wracają!
� Przez trzy kolejne soboty będzie okazja potańczyć
w plenerze.
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Na si dzien ni ka rze pa tro lo wa li
uli ce Wo li i Be mo wa wraz ze stra -
żni ka mi miej ski mi. Dzię ki funk cjo -
na riu szom z IV od dzia łu te re no -
we go przy uli cy Soł ty ka zo ba czy li -
śmy, jak so bot nią noc spę dza ją nie -
któ rzy miesz kań cy tych dziel nic.

Cię żka pra ca że bra ka
Oko ło go dzi ny 20.00 cen tra la

po da je in for ma cję, że na uli cy So -
ko łow skiej dwóch bez dom nych za -
cze pia prze chod niów i wy łu dza
pie nią dze na wód kę. Na miej scu
za sta je my dwóch pa nów – je den
nie ma nóg i jeź dzi na wóz ku.
A wła ści wie jest pcha ny przez swo -
je go kom pa na. Obaj są za ro śnię ci
i daw no nie mie li do czy nie nia
z wo dą i my dłem. Czuć od nich in -
ten syw ną woń al ko ho lu. – Mam 59
lat, od ro ku je stem na uli cy. Ja koś
so bie ra dzę. Nie krad nę, a pra cu ję
– beł ko cze pan Jó zef. Je go ko le ga,
pan Krzysz tof, co praw da mo że
stać, ale nie za bar dzo do cie ra
do nie go to, co dzie je się wo kół.
Stra żni cy pro szą ich, by nie za cze -
pia li lu dzi. Bez dom ni od da la ją się
w kie run ku uli cy Gór czew skiej.
– Z ro ku na rok jest ich co raz
mniej – mó wi stra żnik. Umie ra ją,
po nie waż cho ru ją. Je dzą by le co
i za le wa ją się li tra mi ta nie go al ko -

ho lu. Na bie dę jed nak nie mo gą
na rze kać – z że bra nia uzy sku ją
cał kiem spo re „do cho dy”. – Kie -
dyś prze wieź li śmy pi ja ne go że bra -
ka do izby wy trzeź wień. Na miej -
scu oka za ło się, że ma przy so bie
po nad dwie ście zło tych w bi lo nie
– mó wią stra żni cy.

Ko czo wi sko na po dwór ku
Oko ło go dzi ny 22.00 dys po zy -

tor kie ru je nas na ale ję „So li dar -
no ści” 131. Na po dwór ku bez -
dom ni zro bi li so bie ko czo wi sko.
Fak tycz nie, na miej scu za sta je my
gru pę lu dzi. Część sie dzi na ław ce
i de li be ru je. Je den pan śpi, a do -
oko ła ław ki le ży je go ma ją tek:
ubra nia spa ko wa ne w tor by. Stra -
żni cy py ta ją, czy po trze bu je po -
mo cy. – Nie… Nie… – beł ko cze.
Stra żni cy pro szą go, by nie spał
na po dwór ku i so bie po szedł, po -
nie waż miesz kań cy są sied nich do -
mów się ska rżą. Bez dom ny zbie ra
swój maj dan i od cho dzi. Ko lej ni
dżen tel me ni, któ rzy sie dzą
na ław ce obok, na wi dok zbli ża ją -
cych się mun du ro wych sa mi de -
kla ru ją, że za raz so bie pój dą.

Gdzie ja je stem?
Go dzi na 22.30. Dys po zy tor

wzy wa pa trol do szpi ta la przy Ka -

sprza ka. Jest tam pi ja ny pan, któ -
re go praw do po dob nie trze ba bę -
dzie od wieźć do izby wy trzeź wień.
Wcho dzi my do szpi tal ne go od -
dzia łu ra tun ko we go. Le karz kie -
ru je funk cjo na riu szy do pa cjen ta,
któ ry jest pi ja ny i nie ma si ły
wstać. Po chwi li jed nak się bu dzi.
Męt nym wzro kiem „omia ta”
mun du ro wych. Z tru dem od po -
wia da na py ta nia, ale swo je da ne
po da je bez błęd nie. Na szczę ście
oka zu je się, że al ko hol już wy wie -
trzał z gło wy pa na Jac ka K. (48
lat), któ ry mó wi, że wca le nie jest
pi ja ny. – Wy pi łem pi wo o 10, po -
tem o 12, po tem o 16. Tem pe ra tu -
ra i zmę cze nie pra cą spra wi ły, że
za sła błem – prze ko nu je. Osta -
tecz nie nie za ta cza się i za czy na
mó wić płyn nie. Obie cu je, że tra fi
do do mu na Smo czą. – A wie pan
gdzie je ste śmy? – No gdzie?
– W szpi ta lu. – W szpi ta lu? O ra -
ny… – mam ro cze. Po chwi li pan
Ja cek od cho dzi a w rę ce dzie rży
plik szpi tal nych do ku men tów.

Szu ka my li sa
Dys po zy tor wzy wa pa trol

na uli cę Ko le jo wą, gdzie miesz ka -
niec zgło sił bie ga ją ce go li sa.
– Skąd tu lis? – py tam. – Li sy za -
miesz ku ją te re ny ko le jo we. Ma ją

swo je no ry na nie uczęsz cza nych
przez lu dzi te re nach, przy opusz -
czo nych ma ga zy nach, nie uży wa -
nych bocz ni cach ko le jo wych
– mó wi stra żnik miej ski. Jed nak
gdy do je żdża my na Ko le jo wą, ru -
dziel ca już nie ma. Wy stra szył się
re flek to rów prze je żdża ją cych aut
i uciekł w mrok wol skich te re nów
ko le jo wych.

Ży cie się za czy na
W tam ten week end by ło bar -

dzo go rą co. Tem pe ra tu ry w gra ni -
cach 35 stop ni, brak wia tru i du -
cho ta spra wi ły, że ci, któ rzy nie
wy je cha li za mia sto, skry li się
w do mach. Do pie ro po go dzi -
nie 1.00 w no cy, gdy zro bi ło się
odro bi nę chłod niej, miesz kań cy
Wo li wy szli na dwór. Za bra li
na spa cer zmę czo ne upa ła mi psy,
któ re tak sa mo jak lu dzie mo gły
zła pać łyk świe że go po wie trza.
Jed nak w cza sie, gdy część wy szła
na spa cer, in ni chcie li spać. Dla -
te go noc ne roz mo wy pod klat ką
nie po zwa la ły za mknąć oczu.
Trzech mło dych pa nów gło śno za -
cho wy wa ło się przy uli cy Obo zo -
wej 64. – Nie pi je my al ko ho lu,
tyl ko wo dę – Da mian R. (28 lat)
po ka zał funk cjo na riu szom flasz kę
mi ne ral nej. – Nic złe go się wam

nie sta nie, gdy za bie rze cie sto ją ce
tam, w ką cie, trzy bu tel ki po pi -
wie do śmiet ni ka i pój dzie cie
do do mu – skwi to wał stra żnik.

O go dzi nie 2.30 funk cjo na riu -
sze do sta li we zwa nie na Wro cław -
ską 27. W pa wi lo nach sły chać gło -
śną mu zy kę i śmie chy. Na miej scu
oka zu je się, że w pod rzęd nym
„drink -ba rze” trwa im pez ka. Choć
za blo ka mi już wsta je war szaw ski
dzień, choć na skro niach si wi zna,
gru pa pięć dzie się cio lat ków pi je
pi wo, słu cha mu zy ki z lat osiem -
dzie sią tych i ba wi się. – A, ro zu -
miem – mó wi pan z wą sem na wi -
dok ra dio wo zu. – Już wy łą czam
mu zy kę, już ga si my pa pie ro ski,
już idzie my do do mu – mó wi pod -
chmie lo ny, ale czy ni od ra zu to, co
obie cał. Na Wro cław skiej pa nu je
ci sza i mo żna iść spać.

Cen tra la wzy wa za ło gę na uli cę
Pu sto la, gdzie w miesz ka niu od -
by wa się kłót nia. Fak tycz nie,
w ca łym blo ku ciem no, a świa tła
pa lą się je dy nie na par te rze.
– Wa cek, uspo kój się. Ni gdzie nie
idziesz – stro fu je swo je go part ne -
ra mło da ko bie ta. – Ja nie dam
ra dy? Ja nie dam ra dy? Mi nie
sprze da dzą? – prze ko ma rza się
pan Wa cław, a ro dzin na sprzecz -
ka po wo du je bez sen ność lo ka to -
rów. – Nie ma my upraw nień, by
wejść do miesz ka nia. To za da nie
dla po li cji – mó wi stra żnik
i po chwi li zza ro gu wy ła nia się
nie bie ski ra dio wóz.

Prze my sław Bur kie wicz

Nocna podróż po Woli i Bemowie
� To był spokojny, wakacyjny weekend. Warszawiacy wyjechali nad wodę. – Kiedy jest gorąco, to nawet alkohol
nie wchodzi – komentuje jeden z funkcjonariuszy. Zobaczcie, jak wygląda nocna praca strażników miejskich.
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Szań co wa to nie wiel ka uli ca
na Ulry cho wie, jed nak za bu do wa -
na gę sto do ma mi jed no ro dzin ny -
mi. Ma grun to wą na wierzch nię.
Miesz kań cy od lat wal czą o po ło -
że nie tu as fal tu. Mo że uda się to
zro bić za dwa la ta, co dla urzęd -
ni ków wol skie go ra tu sza jest po -
wo dem do ogrom nej du my.

Szań co wa to prze czni ca Gór -
czew skiej. Wzdłuż niej sto ją do my
jed no ro dzin ne i seg men ty, miesz -
czą się tu ta kże fir my. Od dzie się -
cio le ci na wierzch nia uli cy nie
przy po mi na jed nak o tym, że
znaj du je się ona w ob rę bie sto -
łecz nej dziel ni cy Wo la. Chod ni ka
nie ma, a na wierzch nia jezd ni wy -
sy pa na jest tłucz niem. Po desz czu
zmie nia się w ba jo ro, zaś w upa ły
wy star czy, że prze je dzie tu je den
sa mo chód, by unieść tu ma ny ku -

rzu, któ ry osia da na czy stych
oknach i ja snych ele wa cjach bu -
dyn ków.

Miesz kań cy ma ją te go ser decz -
nie dość. „Dwie rów no le głe uli ce
wy ło żo ne są bru kiem, uli ca Szań -
co wa sta no wi zaś nie chlub ną wi -
zy tów kę tej czę ści Wo li. Co ro ku
prze pro wa dza się na pra wy kosz -
tu ją ce ty sią ce zło tych, któ re nie
po pra wia ją stan dar du uży wa nia.
Mia sto tra ci pie nią dze na cią głym
usu wa niu i na rzu ca niu drob nych
ka mie ni, za miast wy bru ko wać ją
tak, jak to mia ło miej sce w przy -
pad ku rów no le głych ulic. Pro wi -
zor ka trwa w naj lep sze” – pi szą
przed sta wi cie le Sto wa rzy sze nia
„Wo la Zmian”.

Tym cza sem urzęd ni cy od lat
obie cu ją, że wy as fal tu ją krót ką
ulicz kę. Bur mistrz Wo li po ja wił

się na uli cy oto czo ny świ tą lo kal -
nych po li ty ków. Przed desz czem
chro ni ły go pa ra so le trzy ma ne
przez dzia ła czy par tyj nych. Przy -
po mi na ło to ro bo czą wi zy tę
Edwar da Gier ka w fa bry ce lub
PGR -ze w la tach sie dem dzi sią -
tych. – Tak, tak, rze czy wi ście. Oj,
dziu ra wa ta uli ca. Wy tak co dzien -
nie nią cho dzi cie? – dzi wił się bur -
mistrz Krzysz tof Strzał kow ski.
– Ser decz nie dzię ku ję miesz kań -
com ul. Szań co wej za mi łe przy ję -
cie i prze pra szam, ze tak wie le lat
zma ga li się pań stwo z pro ble mem
na wierzch ni uli cy. Ra zem da my
ra dę! – na pi sał na swo im pro fi lu
fa ce bo oko wym. Nie do dał tyl ko,
że prze bu do wa Szań co wej na stą pi
do pie ro za kil ka lat, naj wcze śniej
w 2017 ro ku.

(SD)

Wieś to czy miasto stołeczne?
� Cywilizowanie Szańcowej może za dwa lata

Sta cje Płoc ka, Mły nów i Księ cia
Ja nu sza ma ją zo stać otwar te
za czte ry la ta, dla te go Me tro
War szaw skie po win no pod pi sać
umo wę z pro jek tan tem i wy ko -
naw cą jak naj szyb ciej. Kto nim
bę dzie?

Na bu do wę wol skie go od cin ka
me tra War sza wa za mie rza wy dać
mak sy mal nie 1,69 mld zł. W li mi -
cie tym miesz czą się ofer ty zło żo -
ne przez In ży nie rię Rze szów, po -
znań ski Tor pol, tu rec ki Do gus In -
sa at oraz Gu ler mak. Z ko lei war -
szaw ski Me tro stav Pol ska przy go -

to wał ofer tę opie wa ją cą na aż 1,8
mld zł.

Po nie waż o wy bo rze wy ko naw -
cy zde cy du je w 90% ce na, naj bli -
ższy wy gra nia prze tar gu jest Gu -
ler mak, zna ny już z bu do wy cen -
tral ne go od cin ka II li nii. Ofer ta
Tur ków to 1,15 mld zł, co przy nio -
sło by mia stu oszczęd ność w wy so -
ko ści aż 540 mln zł.

Sta cje Płoc ka, Mły nów i Księ cia
Ja nu sza zo sta ną otwar te w 2019
ro ku, Ulry chów – trzy la ta póź -
niej.

Do mi nik Ga dom ski

Metro na Woli w rękach Turków?
� Oferty na trzy nowe stacje metra na Woli zostały
wreszcie otwarte. Najbliższy podpisania umowy jest
turecki Gulermak.

Ulica Szańcowa to obraz nędzy i rozpaczy
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W so bo tę 29 sierp nia dzień
pod zna kiem ka ba re tu. Wy stą pi
ka ba ret Pół -se rio, któ ry we wrze -
śniu bę dzie ob cho dził ju bi le usz
dzie się cio le cia. Po nim – Trze ci
Od dech Ka czu chy w pro gra mie
„Od hip pi sa do soł ty sa”. Po czą tek
wy stę pów o godz. 17.00.

Dzień póź niej spek takl „Spró -
buj my jesz cze raz” – bra wu ro wa
ko me dia w dwóch ak tach, z któ -

rych ka żdy jest od dziel ną hi sto rią,
opo wia da ją cą o pe ry pe tiach par
w śred nim wie ku. W ro lach głów -
nych Lu cy na Ma lec, Ma rek Siu -
dym oraz Jan Ko bu szew ski.

Po czą tek spek ta klu o 19.30.
Na oba wy da rze nia wstęp wol -

ny.
Am fi te atr w par ku So wiń skie -

go, ul. Elek cyj na 17.
(red)

Teatr i kabaret za darmo
� Wolski amfiteatr zaprasza w ostatni weekend sierpnia
na dwa różne wydarzenia kulturalne.

Wy staw przy po mi na ją cych
o znisz cze niu War sza wy w 1944
ro ku by ło już mnó stwo, ale „Za -
cho waj my ich w pa mię ci” to jed -
na z naj cie kaw szych wi zu al nie.
W głów nej alei par ku Po wstań -
ców War sza wy usta wio no 96 pod -
świe tla nych słu pów z na zwi ska mi
nie mal 60 tys. osób, któ re zgi nę -
ły 71 lat te mu. Two rzą one „dro -

gę” pro wa dzą cą do tzw. po mni ka
„Po le gli Nie po ko na ni”.

Słu py przy po mi na ją, że park Po -
wstań ców War sza wy zo stał urzą dzo -
ny na więk szej czę ści cmen ta rza,
na któ rym w la tach 1945–1950 zło -
żo no szcząt ki i pro chy po nad 100
tys. ofiar woj ny, głów nie cy wil nych.

W ma ju roz strzy gnię to kon kurs
na pro jekt izby pa mię ci, któ ra

sta nie w par ku. Bę dzie ona mieć
for mę mo no li tu z su ro wym wnę -
trzem, obok któ re go sta nie mur
z na zwi ska mi wszyst kich zi den ty -
fi ko wa nych osób, po cho wa nych
na cmen ta rzu Po wstań ców War -
sza wy.

Wy sta wę przy go to wa ło Mu -
zeum Po wsta nia War szaw skie go.

Do mi nik Ga dom ski

Świetna wystawa w parku Powstańców
� Aż do 22 października w parku Powstańców Warszawy można oglądać wystawę
poświęconą ofiarom powstania sprzed 71 lat.

O tym, że przy Ja na Ka zi mie rza
po wsta nie pu blicz ny skwer o po -
wierzch ni 1,3 ha, do wie dzie li śmy się
za le d wie kil ka ty go dni te mu. Te raz
wie my ta kże, co się na nim znaj dzie.
W in ter ne to wym gło so wa niu wzię ło
udział tyl ko 906 osób, spo śród któ -
rych 47% opo wie dzia ło się za pla -
cem za baw, 34% za bo iskiem
do siat ków ki a 19% za si łow nią ple -

ne ro wą. „Okręg wy bor czy” był
w tym wy pad ku „jed no man da to -
wy”, bo na wszyst ko za brak nie miej -
sca. Po wsta nie plac za baw.

– Pla ców za baw ma my mnó -
stwo – pi szą ci, któ rzy gło so wa li
za bo iskiem. – Prze cież one są
na pra wie ka żdym osie dlu.

Jak de mo kra cja, to de mo kra cja.
Do mi nik Ga dom ski

Odolany wybrały plac zabaw
� Na skwerze na rogu Jana Kazimierza i Sowińskiego
powstanie plac zabaw. Zdecydowało o tym niewiele
ponad 400 osób.



Wszyst kie oso by, któ re nie
ukoń czy ły w prze szło ści szko ły
śred niej mo gą za pi sać się do na -
sze go Li ceum. Na to miast oso by,
któ re zdo by ły już wy kształ ce nie
śred nie, ma ją szan sę po wtó rze nia
ma te ria łu na kur sie ma tu ral nym.

Za ję cia od by wa ją się w cy klu
week en do wym dwa ra zy w mie sią cu.

Li ceum dla Do ro słych
Je ste śmy szko łą dla do ro słych.

Więk sza część na szych słu cha czy to

oso by czyn ne za wo do wo. Wy kształ -
ce nie śred nie jest dla nich czę sto
wa run kiem uzy ska nia lep sze go sta -
no wi ska w pra cy i wy ższej pen sji.

Cza sa mi zda rza się, że przy cho -
dzą do nas ta kże słu cha cze, któ -
rzy de cy du ją się na zmia nę szko ły
jesz cze w trak cie trwa nia se me -
stru. Ta kie oso by ma ją mo żli wość
na uki w przy ja znej at mos fe rze
oraz ukoń cze nia na sze go Li ceum,
nie po no sząc kosz tów za na ukę.

Kurs ma tu ral ny
Pod czas kur su ma tu ral ne go słu -

cha cze otrzy mu ją od po wied nie przy -
go to wa nie me ry to rycz ne po trzeb ne,
aby eg za min ma tu ral ny zdać z wy ni -
kiem po zy tyw nym. Nie któ rzy ko rzy -
sta ją z mo żli wo ści zda wa nia eg za mi -
nu ma tu ral ne go przy na szym Li -
ceum, in ni przy stę pu ją do ma tu ry
w swo jej szko le ma cie rzy stej.

Ak tu al nie pro wa dzi my na bór
na kurs ma tu ral ny przy go to wu ją -
cy do ma tu ry w 2016 ro ku.

AS – Li ceum Ogól no kształ cą ce dla Do ro słych, 
ul. Od ro wą ża 15, War sza wa. www.ascho ols.pl, 22 110–00–99

DOM SPRZEDAM
·Sprzedam dom 200 m2 na działce 700 m2,
wszystkie media Rembertów. 3 min od stacji PKP
tel. 508-771-603

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie Zadłużone / Z problemem
eksmisji / Z lokatorem, możliwość dalszego
mieszkania obecnego właściciela, niewykupione
mieszkanie też biorę pod uwagę, ustalenia
z obopólną korzyścią, proszę o tel. 500-205-923
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem,
z problemem prawnym, 796-796-596

NAUKA
·Pomoc nauka w obsłudze KOMPUTERA,
INTERNETU, komórki. Osoby starsze
PROMOCJA! Student 533-404-404

USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h, wywóz starych mebli
z mieszkań, piwnic 663-833-288

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-86-79, 80 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Montaż sprzedaż piece gazowe 691-686-772
·Naprawa maszyn do szycia, dojazd gratis
508-081-808

DOM I OGRÓD
·Tanie wędzarnie ogrodowo-turystyczne
691-496-811 www.wedzarnia-ogrodowa.pl.tl

KOMPUTERY
·* * * Tani Serwis Komputerowy, Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504-617-837

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·Naprawa Okien PCV 796-698-555
·Remonty, wykończenia wnętrz. Kompleksowo
i solidnie 509 – 528-134

FINANSE
·Biuro Rachunkowe i Konsultingowe Reditus sp.
z o.o. zaprasza do współpracy firmy, które cenią
sobie wysoką jakość usług księgowo-
podatkowych i kadrowo-płacowych. Nasza dewiza
to przede wszystkim jakość świadczonych usług.
Oferujemy również zajęcia z języka angielskiego
– native speaker. Tel. 508-515-093,
501-380-605
·Gotówka do ręki bez BIK. Biuro na Pradze. Tel
531-338-217

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 733-816-290, 721-209-601
w godz. 14-18
·Firma ZATRUDNI MURARZY bez nałogów
z doświadczeniem do pracy w Warszawie. PRACA
OD ZARAZ, TEL. 533-309-806
·Firma zatrudni Panie i Panów do sprzątania
zamkniętych osiedli mieszkaniowych na Białołęce
i Targówku, praca od zaraz, tel. 603-924-842
·Panów do ochrony 22 834-34-00
·RENCISTÓW, EMERYTÓW, OCHRONA
BUDOWY TEL. 22 834-34-00
·Zatrudnię Kucharza. Warszawa Bielany.
530-867-783
·Zatrudnię pracownika budowlanego na um. zlec.
oraz kierowcę sam. cięż. Miejsce pracy: Stacja
PKP Tarnów, stacja PKP W-wa Gdańska
691-940-645

SPRZEDAM
·PIEC gazowy 691-686-72

ODDAM ZA DARMO
·Książki wszelkie przyjmę, tel. 654-34-38

RÓŻNE
·Kupię książki, dojadę, 509-548-582
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·Antyki, meble, obrazy, srebra, platery,
odznaczenia, szable, bagnety, orzełki, książki,
pocztówki, bibeloty tel. 504-017-418

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990

OGŁOSZENIA
DROBNE

WWW.ECHODROBNE.PL

Zatrudnimy 
handlowców do sprzedaży
powierzchni reklamowej

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  ttaacchh 5500..
uubbiiee  ggłłee  ggoo  wwiiee  kkuu..

WW mmoo  iimm  ggaa  bbii  nnee  cciiee  jjeesstt  ccoo  nnaajj  mmnniieejj  oodd 88  llaatt,,  aallee  ww PPooll  --
ssccee  wwcciiąążż  uucchhoo  ddzzii  zzaa tteecchh  nnoo  lloo  ggiięę  nnoo  wwąą..

Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję je śli
cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad mier ne go

ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy ma ga ją przy go to -
wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go ro dza ju pro tez, w tym
wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej
ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły
ana to micz ne, któ re prze szka dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej.
Jed nak tym co naj bar dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no -
wych, jest brak ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie
ma ją kla mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

War sza wa,
ul. My śli bor ska 104, piętro I

po n.-czw.: 10–12 i 15–18
www.su per den ty sta.com.pl

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we
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Dorośli idą do szkoły! Po co?
� Nadszedł nowy rok szkolny. Oprócz młodzieży naukę rozpoczynają także dorośli.
Naukę w AS Liceum mogą łatwo pogodzić z życiem zawodowym i prywatnym.



Ży ją jesz cze świad ko wie tam -
tych naj strasz niej szych w hi sto rii
War sza wy dni. Gdy 1 sierp -
nia 1944 r. wy bu chło Po wsta nie,
szef SS He in rich Him m ler za mel -
do wał Hi tle ro wi: „Mój Führe rze,
po ra jest dla nas nie zbyt po myśl -
na. Z punk tu wi dze nia hi sto rycz -
ne go jest (mi mo to) bło go sła -
wień stwem, że Po la cy to ro bią.
Po pię ciu, sze ściu ty go dniach wy -
brnie my z te go. A po tym War sza -
wa, sto li ca, gło wa, in te li gen cja te -
go by łe go 16–17-mi lio no we go na -
ro du Po la ków bę dzie znisz czo na.
Te go na ro du, któ ry od 700 lat
blo ku je nam Wschód i od cza su
pierw szej bi twy pod Tan nen ber -
giem le ży nam w dro dze. A wów -
czas hi sto rycz nie pol ski pro blem
nie bę dzie już wiel kim pro ble -
mem dla na szych dzie ci i dla
wszyst kich, któ rzy po nas przyj dą,
ba, na wet już dla nas”. Na zi stow -
ska wier chusz ka wy da ła wy rok
na War sza wę: mia sto ma być
zrów na ne z zie mią a miesz kań cy
– wy mor do wa ni. W tym ce lu
do War sza wy wy sła ne zo sta ły jed -
nost ki SS, po li cji oraz ko la bo ra -
cyj ne jed nost ki azja tyc kie. Ca łą tą
ban dą do wo dzi li SS -Grup pen fu -
eh rer He inz Re ine farth, SS -Obe -
rfu eh rer Oskar Dir le wan ger oraz
ma ją cy pol skie po cho dze nie SS -
-Bri ga de fu eh rer Bro ni sław Ka -
miń ski.

Ogrom prze ra ża ją cych zbrod ni
To, cze go do ko na li pa cy fi ku ją cy

Po wsta nie War szaw skie Niem cy
oraz ich ro syj sko -ukra iń scy po -
bra tym cy, po pro stu nie mie ści się
w gło wie. Nie ma słów, by okre -
ślić okru cień stwo, ja kie go się do -
pu ści li. Mor do wa li dzie ci, ko bie -
ty, star ców, mę żczyzn. Wszyst -
kich. Za kłu wa li ba gne ta mi, pa li li
żyw cem, a zgro ma dzo nych w piw -
ni cach roz ry wa li gra na ta mi. Ko -
bie ty i dziew czyn ki by ły
przed śmier cią gwał co ne i mal tre -
to wa ne. Ci, któ rzy nie zgi nę li, by li
wy ko rzy sty wa ni ja ko ży we tar cze.
Ban dzio ry od Re ine far tha za bi ja -
ły Po la ków w miesz ka niach,
na po dwór kach, uli cach. Dwa ty -
sią ce miesz kań ców do mów Han -
kie wi cza przy Wol skiej zo sta ły
roz strze la ne z bro ni ma szy no wej.
Tak sa mo ży cie stra ci li lo ka to rzy
blo ków Ko lo nii Wa wel ber ga

przy Gór czew skiej. Dzie ciom ese -
sow cy roz trza ski wa li gło wy. Dwa -
dzie ścio ro sie rot z pra wo sław ne -
go sie ro ciń ca przy Wol skiej 149
zgi nę ło wła śnie w ten spo sób.

Re ine farth: nie brać jeń ców
Pierw szych eg ze ku cji Niem cy

do ko na li jesz cze przed Go dzi ną
W. U zbie gu ulic Kar liń skie go
i So wiń skie go na Odo la nach roz -
strze la no ośmiu Po la ków w od we -
cie za po tycz kę żoł nie rzy AK
z Niem ca mi gdzieś w oko li cy.
Gdy Po wsta nie już wy bu chło,
Niem cy nie mie li skru pu łów. Lot -
ni cy z Dy wi zji Pan cer no -Spa do -
chro no wej „Herm nann Go er -
ning” za mor do wa li 400 po wstań -
ców. Mor do wa li ta kże nie win nych
miesz kań ców ulic Mły nar skiej,
Gór czew skiej, gen. Prą dzyń skie -
go, Ma gi strac kiej czy So ko łow -
skiej. Jed nak zbrod nie Luft waf fe
by ły do pie ro pre lu dium do te go,
co wy da rzy ło się 5 sierp nia.
Do hi sto rii ten dzień prze szedł ja -
ko Czar na So bo ta – po czą tek
Rze zi Wo li.

Rzeź Wo li roz po czę ła się 5
sierp nia po na ra dzie w kwa te rze
gen. dyw. He in za Re ine far tha.
Ra no es es ma ni by li cha otycz ni.
Re in ne farth nie miał bo wiem do -
świad cze nia szta bo we go. Po po łu -
dniu ma sa kry prze pro wa dza li
z no men omen nie miec ką pre cy -
zją. Lud ność cy wil na by ła spę dza -
na na te re ny fa brycz ne, przy ko -
ściel ne, par ki. Tam wszy scy by li
mor do wa ni. Strza łem z pi sto le tu
w tył gło wy lub se rią z ka ra bi nu
ma szy no we go. Pro wa dze ni
na kaźń mu sie li wspi nać się po gó -
rach mar twych lu dzi, któ re nie jed -
no krot nie mia ły ok. 30 me trów
dłu go ści, 20 sze ro ko ści i 2 wy so -
ko ści. Sa mi es es ma ni wi dząc to,
co wy pra wia się na Wo li, do sta wa -
li ata ków hi ste rii i za ła mań ner -
wo wych. Mi mo przy by cia z So po -
tu SS -Obe rgrup pen fu eh re ra Eri -
cha von dem Ba cha, któ ry na ka zał
zła go dze nie re pre sji, rzeź trwa ła
da lej. Ge ne rał von dem Bach za -
bro nił mor do wa nia ko biet i dzie ci,
ale mę żczyzn i po wstań ców już
nie. W dal szym cią gu es es ma ni za -
bi ja li jak sza le ni. Mo żna tyl ko wy -
li czać uli ce i miej sca: Płoc ka, Gór -
czew ska, Fa bry ka Fra nasz ka, Za -
kła dy Ur sus, Szpi tal Wol ski, Szpi -

tal Ka ro la i Ma rii, Szpi tal św. Ła -
za rza, Fa bry ka Bra ci Pfe if fer…

Spa li li zwło ki
Nie wie le osób prze ży ło Rzeź

Wo li. Ci, któ rzy oca le li, zo sta li
wy pę dze ni do obo zu przej ścio we -
go w Prusz ko wie, skąd po cią ga mi
wy wie zie ni zo sta li na ro bo ty przy -
mu so we do Rze szy. To, co zo sta ło
z za bu do wy Wo li, zo sta ło spa lo -
ne. Tak jak dzie siąt ki ty się cy tru -
pów, któ re po ob la niu ben zy ną
zo sta ły przez spe cjal ną jed nost kę

– Ver bren nung sko man do – spo -
pie lo ne na uli cach i po dwór kach
Wo li. Po woj nie ze bra no ludz kie
po pio ły. By ło ich… 12 ton!

Bez kar ni
Ka tom 60 ty się cy miesz kań ców

Wo li po woj nie nie spadł z gło wy
na wet włos. Ge ne rał dy wi zji He -
inz Re ine farth nie zo stał wy da ny
Pol sce przez Ame ry ka nów. Za to
nie źle się usta wił. W la -
tach 1951–1967 był bur mi strzem
We ster lan du na wy spie Sylt
w RFN. Gdy za koń czył ka rie rę
po li tycz ną, pra co wał ja ko ad wo -
kat. Po bie rał ta kże ge ne ral ską
eme ry tu rę (SS -Grup pen fu eh rer
to od po wied nik ge ne ra ła dy wi zji).
Przez ni ko go nie nie po ko jo ny
zmarł w 1979 ro ku.

Von dem Ba cho wi też się upie -
kło. Do stał do ży wo cie za za bój -
stwo kil ku nie miec kich ko mu ni -
stów w cza sie ro dze nia się hi tle ry -
zmu. Nad puł kow nik Dir le wan ger
rze ko mo zo stał w 1945 ro ku

aresz to wa ny we Fran cji i za tłu -
czo ny na śmierć przez pol skich
żoł nie rzy. Rze ko mo, bo we dle in -
nej wer sji żył spo koj nie na bli skim
wscho dzie ja ko spe cja li sta
od spraw bez pie czeń stwa. Szef
szta bu Re ine far tha – puł kow nik
Kurt Fi scher – zo stał nad ko mi sa -
rzem po li cji w Er bach.

Fritz Wer ner, do wód ca kom pa -
nii w ba ta lio nie pod cho rą żych
z V ofi cer skiej szko ły pie cho ty
w Po zna niu zo stał po woj nie sę -
dzią i wy kła dow cą pra wa. Po mi mo
licz nych pro te stów ofiar na zi zmu
ob jął sta no wi sko pre ze sa Fe de ral -
ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go.
Śmierć po niósł je dy nie gen. Bro ni -
sław Ka miń ski – po dob no za nie -
sub or dy na cję, pi jań stwo i przy -
własz cza nie so bie zra bo wa ne go
ma jąt ku zo stał roz strze la ny w Ło -
dzi dwa dni po upad ku Po wsta nia.
In na wer sja mó wi o tym, że zo stał
za bi ty w upo zo ro wa nym za ma chu
pod czas pod ró ży sa mo cho dem.

Prze my sław Bur kie wicz

Heinz Reinefarth: nigdy nie osądzony kat Woli
� Polski dziennikarz Krzysztof Kąkolewski przeprowadził z nim po wojnie wywiad. Adwokat, burmistrz Westerlandu na wyspie Sylt w RFN. Bardzo
miły i dystyngowany staruszek. – Nie chciałby pan przyjechać do Warszawy? – spytał redaktor. – Myślę, że nie byłbym tam mile widziany
– odpowiedział starszy pan. Pan, który w czasie Powstania Warszawskiego był generałem dywizji SS i dopuścił się niewyobrażalnych zbrodni
na Woli. Po wojnie nie dosięgła go sprawiedliwość.
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